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Tilladelse til 40 PE SOP biologisk minirenseanlæg på 
Brobjergvej 21, 4060 Kirke Såby. Matrikelnr. 1g, Abbetved By, 
Kirke Såby 
 
Lejre Kommune giver hermed tilladelse til at etablere et biologisk minirenseanlæg på 

ovenstående ejendom. 

 

Anlægget vil blive dimensioneret til 40 PE (personenheder el. personækvivalenter), og vil 

opfylde renseklassen SOP. Anlægget vil således rense for organisk stof, kvælstof samt 

fosfor.  

 

Det rensede spildevand vil blive ledt til eksisterende drænledning, som udleder til 

vandløbet Helligrenden. 

 

Sammen med minirenseanlægget etableres der også en ny bundfældningstank på 16 m3 og 

med 6 kamre. Bundfældningstanken vil være integreret i minirenseanlægget. Såvel 

minirenseanlæg som bundfældningstank vil være af mærket BioClean. 

 

Minirenseanlægget skal modtage og rense almindeligt husspildevand fra ejendommen. 

Herunder spildevand fra 6 nyindrettede beboelseslejligheder i en tidligere hestestald på 

ejendommen. 
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Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
T 4646 4646 
H www.lejre.dk  
 
Jonas David Larsen 
Center for Teknik & Miljø 
D 4646 4941 
E jdla@lejre.dk  
 
Dato: 17. marts 2021 
J.nr.: 21/1478 
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Lovgrundlag  

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Lov nr. 1218 af 25. 

november 2019, samt §§ 32 – 34 i Spildevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 2292 af 

30. december 2020. 

 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da minirenseanlæggets 

kapacitet vil være på over 30 PE. Tilladelsen er derfor ikke omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen i lovens § 28 stk. 5.  

 

Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

Klagefristen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Tilladelsen kan derfor 

udnyttes, fra når den er meddelt.  

Det skal dog bemærkes, at klagenævnet – hvis tilladelsen påklages – kan bestemme at 

klagen hár opsættende virkning ift. at kunne udnytte tilladelsen.  

Al udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb sker for ansøgers egen regning og 

risiko. 

Yderligere klagevejledning findes på side 13 – 15. 

 

Vilkår for tilladelsen 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

Etablering af minirenseanlægget 

 

1. Minirenseanlægget skal etableres som beskrevet i ansøgningen, samt vist på den til 

ansøgningen vedlagte tegning (bilag 1). Hvis minirenseanlægget og/eller 

bundfældningstanken, med tilhørende ledninger, flyttes i forhold til bilag 1, så skal 

en ”som udført”-tegning sendes til kommunen sammen med færdigmeldingen, samt 

udleveres til grundejer.  

 

2. Alt arbejde forbundet med at etablere minirenseanlægget skal udføres af en 

autoriseret kloakmester, samt i henhold til Dansk Ingeniørforenings norm 432 for 

afløbsinstallationer. 
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3. Alt ejendommens spildevand skal passere gennem såvel bundfældningstanken som 

minirenseanlægget, hvorefter det skal afledes via drænledning til Helligrenden. 

Bundfældningstanken skal være CE-mærket, og skal i øvrigt opfylde 

anvendelseskravene.1  

 

4. Der skal foretages de nødvendige foranstaltninger for at undgå sætninger, såvel 

som opdrift, af minirenseanlægget samt bundfældningstanken. 

 

5. Minirenseanlægget og bundfældningstanken skal sikres mod indtrængning af 

overfladevand i nødvendigt omfang. 

 

6. Minirenseanlægget skal være udstyret med en alarm, som skal advare om 

driftsforstyrrelser i anlægget. 

 

Drift, service samt egenkontrol af minirenseanlægget 

 

7. Der skal i afløbet fra minirenseanlægget og til drænledningen være mulighed for at 

udtage vandprøver til egenkontrol, se også vilkår 11. Prøverne skal kunne udtages 

fra en frit faldende vandstråle. 

 

8. Inden minirenseanlægget tages i brug, skal der tegnes en lovpligtig, skriftlig 

serviceaftale mellem grundejer og en serviceansvarlig. Aftalen skal omfatte 

minimum 2 årlige serviceeftersyn på anlægget.  

 

Serviceeftersynet skal blandet andet indebære slamtømning, udtagning af 

spildevandsprøver til kontrol for overholdelse af rensekrav (se også vilkår 12), 

driftskontrol samt udskiftning af slidte/defekte komponenter i anlægget.  

Kopi af den underskrevne serviceaftale skal fremsendes til Lejre Kommune, senest 

når minirenseanlægget færdigmeldes. 

 

9. Hvis der anvendes en anden serviceansvarlig end anlægsproducenten, så skal denne 

overfor kommunen kunne dokumentere at være uddannet/godkendt til at servicere 

det pågældende anlægsfabrikat. 

 
1 Jf. kapitel 12 i Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 
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10. Al service og drift af minirenseanlægget skal ske i henhold til anlægsproducentens 

anvisninger og manualer, samt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 

regler. 

 

11. Der skal årligt udtages minimum 2 prøver fra minirenseanlæggets afløb til 

egenkontrol. Prøverne skal analyseres af et akkrediteret miljølaboratorium, og kan 

udtages som enten tidsproportionale prøver, vandføringsvægtede prøver eller 

stikprøver.2 

 

12. Det rensede spildevand fra minirenseanlægget skal i udløbet til drænledningen 

overholde følgende maksimums stofkoncentrationer: 

 Organisk stof (COD):  max. 75 mg/L 

 Kvælstof:  max. 5 mg/L 

 Fosfor:  max. 1,5 mg/L 

Som alternativ til COD kan der måles for BI5 (modificeret). Her må 

udløbskoncentration være på max. 10 mg/L.3  

 

13. Ved gentagne eller alvorlige overskridelser af minirenseanlæggets rensekrav (jf. 

vilkår 12), kan Lejre Kommune bestemme at antallet af årlige serviceeftersyn på 

anlægget (jf. vilkår 8) skal sættes op.  

Ligeledes kan antallet af årlige serviceeftersyn blive sat op, hvis det hyppigt måtte 

vise sig nødvendigt at reparere og/eller udskifte slidte/defekte komponenter i 

anlægget. 

 

14. Alle udgifter forbundet med egenkontrol og service af minirenseanlægget, samt 

drift og vedligeholdelse af anlægget i øvrigt, afholdes af grundejer. 

 

15. Mængde og sammensætning af stof i det spildevand, som ledes til 

minirenseanlægget, må ikke afvige fra hvad der sædvanligvis gælder for almindeligt 

husspildevand. Rester af olie, maling, opløsningsmidler o.lign. må ikke ledes til 

anlægget. 

 

 
2 Jf. bilag 1 i Spildevandsbekendtgørelsen 
3 Jf. bilag 3 i Spildevandsbekendtgørelsen 
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16. Regnvand må ikke ledes til minirenseanlægget.  

 

17. Udledningen af renset spildevand fra minirenseanlægget må ikke give anledning til 

aflejring, tilstopning, op-/tilbagestuvning eller andre gener i drænledningen. 

Udledningen må desuden ikke forårsage uhygiejniske forhold omkring selve 

anlægget eller langs med drænledningen, såvel som i, omkring eller nedstrøms 

drænledningens udløb til Helligrenden.  

 

Færdigmelding af minirenseanlægget 

 

18. Når minirenseanlægget er etableret, så skal kloakmesteren færdigmelde det til 

Lejre Kommune. Færdigmeldingen skal være ledsaget af en ”således udført”-

tegning, hvis der er foretaget ændringer i forhold til ansøgt (se også vilkår 1). 

Minirenseanlægget kan færdigmeldes på én af følgende måder: 

a) Via BOM 

b) Via www.virk.dk  

c) Via kommunens selvbetjeningsfunktion, 

https://www.lejre.dk/selvbetjening/, under fanen ”Byggeri” vælges 

”Færdigmelding fra autoriseret kloakmester” 

d) Ved at udfylde skemaet på side 17, og returnere det til ctm@lejre.dk  

 

19. Når færdigmeldingen + evt. revideret kloakplan er modtaget, så vil ejendommens 

afløbsforhold i BBR blive opdateret. Desuden vil ejendommens spildevandsafgift 

blive justeret til hvad der gælder for minirenseanlæg med renseklassen SOP. 

 

20. Det påhviler grundejer at sikre sig, at minirenseanlægget færdigmeldes som 

beskrevet i vilkår 18. Opdatering af ejendommens BBR, såvel som justering af 

spildevandsafgiften, kan først ske med virkning fra når kommunen har modtaget 

færdigmeldingen. 

 

Tømning af bundfældningstanken 

 

21. Tømning af bundfældningstanken skal ske under Lejre Kommunes obligatoriske 

tømningsordning. Tanken tilmeldes automatisk tømningsordningen, når kommunen 

har modtaget færdigmeldingen. Tømningsordningen administreres af kommunens 

http://www.virk.dk/
https://www.lejre.dk/selvbetjening/
mailto:ctm@lejre.dk
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spildevandsforsyningsselskab, Fors A/S, og tømningen foretages af den entreprenør 

som Fors A/S har indgået aftale med herom. 

 

22. Udgifterne til tømning af bundfældningstanken afholdes af grundejer, og følger de 

til enhver tid gældende takster. 

 

23. Det påhviler grundejer at sørge for, at tømning af bundfældningstanken kan ske i 

henhold til det gældende tømningsregulativ. Det betyder bl.a., at følgende skal 

overholdes: 

a) Afstanden fra tankens dæksel og til kørefast adgangsvej må maksimalt være 60 

meter 

b) Tankens dæksel må maksimalt veje 25 kilo, og skal kunne håndteres af 1 person 

c) Tankens dæksel skal ligge i terrænniveau, og i øvrigt være frit tilgængeligt for 

tømningsfolkene. 

 

24. Fors A/S har ret til at opkræve ekstragebyr for tømning, eller til helt at undlade at 

tømme bundfældningstanken, hvis vilkår 23 eller tømningsregulativet i øvrigt ikke 

overholdes fra grundejers side af. Ekstragebyr vil blive opkrævet i henhold til de til 

enhver tid gældende takster.  

 

Generelle vilkår 

 

25. Tilladelsen er ikke omfattet af lovmæssig retsbeskyttelse i en nærmere fastsat 

periode. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, og evt. 

tilbagekaldes. Dette vil blive aktuelt, hvis  

a) nye miljøhensyn måtte kræve det,  

b) de nuværende vilkår må anses som utilstrækkelige, utidssvarende eller 

uhensigtsmæssige 

c) der vedtages en spildevandsplan som omfatter en ændring af ejendommens 

afløbsforhold. Jf. dog vilkår 27. 

 

26. Tilladelsen vedrører alene etablering af nyt minirenseanlæg til rensning af 

spildevand fra ejendommen. Tilladelsen tager ikke stilling til andre projekter 

sideløbende hermed. 
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27. Hvis ejendommen inddrages i kloakopland i en godkendt spildevandsplan indenfor 

en periode på 20 år efter at minirenseanlægget er færdigmeldt, så vil ejendommen 

være fritaget for tilslutningspligt til kloakken, indtil de 20 år er gået. Jf. afsnit 7.1 i 

spildevandsplanen. 

 

Projektbeskrivelse 

Der er ansøgt om etablering af et minirenseanlæg på ejendommen Brobjergvej 21, 4060 

Kirke Såby. Matrikel 1g, Abbetved By, Kirke Såby. 

 

Minirenseanlægget skal modtage og rense spildevand fra ejendommen, som foruden den 

eksisterende beboelse også kommer til at omfatte 6 nye lejligheder, som indrettes i en 

tidligere hestestald. Ejendommen anvendes til helårsbeboelse. 

 

Ejendommen ligger udenfor kloakopland i den gældende spildevandsplan (Spildevandsplan 

2016-2023), og der verserer ingen planer om at medtage ejendommen i kloakopland i en 

fremtidig spildevandsplan. 

 

Ejendommen ligger i område med krav om forbedret spildevandsrensning, iht. gældende 

vandområdeplan (Vandområdeplan 2015-2021). Rensekravet er SO, dvs. der skal renses for 

organisk stof samt kvælstof. 

 

Ejendommen er tilsluttet vandværk. Der er ingen aktive vandboringer i nærheden af, hvor 

minirenseanlægget vil blive etableret. 

 

Minirenseanlægget vil være dimensioneret til 40 PE, og vil opfylde rensekravet SOP 

(rensning for organisk stof, kvælstof samt fosfor). Anlægget vil have en integreret 

bundfældningstank med 6 kamre, og et volumen på 16 m3. Såvel minirenseanlæg som 

bundfældningstank vil være af mærket WaterSystems BioClean. 

 

Minirenseanlægget vil blive etableret af autoriseret kloakmester Søren Grøn & Søn ApS, 

Udmarksvej 13, Truelstrup, 4120 Viby Sjælland. CVR-nr. 60 39 05 17, autorisationsnummer 

KFUL-02648. 

 

Det rensede spildevand fra anlægget vil blive ledt til eksisterende drænledning, og 

dérigennem videre til vandløbet Helligrenden, som løber ca. 230 meter nord for 
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ejendommen. Dette vandløb udmunder i Roskilde Fjord i Borrevejle/Lejre Vig, omtrent midt 

imellem Hornsherredvej og Lindenborg. 

 

På sigt er det planen at etablere en sø på ejendommen, som det rensede spildevand fra 

minirenseanlægget herefter vil skulle ledes til. Fra søen vil der så være overløb til 

Helligrenden. 

 

Generelle oplysninger og anbefalinger 

Lejre Kommune er tilsynsmyndighed på minirenseanlægget. Jf. § 65 stk. 1 i 

Miljøbeskyttelsesloven. 

 

Kommunens tømningsregulativ for bundfældningstanke, samt prisliste med gældende 

takster for tanktømning, kan ses på spildevandsforsyningens, Fors A/S’, hjemmeside, 

www.fors.dk, under ”Spildevand”. Taksterne reguleres 1 gang årligt, pr. 01. januar. 

 

Bundfældningstanken vil blive tømt ved brug af KSA (kombineret slamsugning og afvanding), 

hvor vandet sendes tilbage i tanken efter at spildevandsslammet er sorteret fra inde i 

slamsugeren.  

Tanken efterlades således ikke tømt for vand, og du skal derfor ikke genfylde tanken efter 

tømning. 

 

Alle henvendelser om tømning af bundfældningstank skal rettes til Fors A/S. Hvis der ønskes 

dispensation for tømningsordningen, f.eks. fordi ejendommen er ubeboet, så skal 

henvendelse dog ske til Lejre Kommune. Dispensation kan gives for op til 1 år ad gangen, 

medmindre konkrete omstændigheder taler for andet. 

 

For at minimere risikoen for slamflugt, der kan tilstoppe renseanlægget, drænledningen 

samt forurene vandmiljøet, så anbefaler vi at der i husholdningen så vidt muligt anvendes 

svanemærkede el.lign. produkter.  

Vi har desuden stillet vilkår om, at der ikke må ledes rester af olie, maling, stærke 

opløsningsmidler eller lignende kemikalier til minirenseanlægget, da det kan forringe 

anlæggets renseevne, slide unødigt på anlægget og forkorte dets levetid.  

Rester af olie, maling etc. kan i stedet afleveres på en genbrugsplads. Klik her for at få 

nærmere oplysninger om kommunens genbrugspladser (adresser, åbningstider m.m.). 

 

http://www.fors.dk/
https://www.lejre.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugspladser/
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Kommunens vurdering 

Forhold til rensekrav 
Ejendommen ligger i område med krav om forbedret spildevandsrensning i medfør af de 

gældende vandområdeplaner (planperiode 2015-2021). Rensekravet er SO, og det nye 

minirenseanlæg vil have renseklassen SOP.  

Minirenseanlægget vil således opfylde det gældende rensekrav. Derudover vil anlægget 

opfylde en evt. fremtidig skærpelse af rensekravet med krav om fosforfjernelse. 

Forhold til drikkevandsboringer 

 

På ejendommen er der en drikkevandsboring, DGU-nr. 206.1545, som er sløjfet den 06. 

oktober 2020. Nærmeste aktive drikkevandsboring findes på ejendommen overfor 

Brobjergvej 12 – 14. Denne boring har DGU-nr. 206.1601. Afstanden fra denne boring og til 

hvor minirenseanlægget vil blive etableret, er opmålt til ca. 185 meter. Boringen forsyner 1 

– 2 husstande med vand. 

 

For minirenseanlæg anbefales en afstand på minimum 15 meter til vandboringer, som 

forsyner op til 10 husstande, jf. bl.a. skema fra Byggeriets Kvalitetskontrol.4  

Afstandskravet til drikkevandsboringer er derfor overholdt i denne sag. 

 

Ovenstående oplysninger om de lokale vandboringer er hentet fra GEUS’ Jupiter-database, 

samt tilhørende borerapporter, den 09. marts 2021.  

 

Forhold til internationalt beskyttede arter samt levesteder 
Jf. §§ 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1595 af 06. december 2018, 

skal Lejre Kommune vurdere om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige eller ødelægge yngle- 

eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter eller ødelægge 

bilag IV-plantearter, før der træffes afgørelse efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven. 

 

Ejendommen, hvor minirenseanlægget vil blive etableret, såvel som Helligrenden der vil 

modtage det rensede spildevand fra anlægget, ligger ikke indenfor område udpeget som 

 
4 Link til Byggeriets Kvalitetskontrol’s skema over afstandskrav mellem spildevandsanlæg og 
vandboringer: https://www.byggekvalitet.dk/media/15371/bilag-1-afstande.pdf, hentet 26. 
oktober 2020 
 

https://www.byggekvalitet.dk/media/15371/bilag-1-afstande.pdf
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Natura 2000-område. Den korteste afstand fra ejendommen, og til nærmeste Natura 2000-

område (Roskilde Fjord) er ca. 2,2 kilometer, retning nord-nordøst.  

 

Der ses ligeledes ikke at være registreret nogen bilag IV-arter hverken på selve 

ejendommen, eller i og omkring Helligrenden nedstrøms hvor det rensede spildevand vil 

blive udledt. Nærmeste bilag IV-art er registreret ved Lindenborgvej, på vejstrækningen 

omkring Borrevejle, ca. 2,3 kilometer nord for ejendommen. Her er der den 26. juli 2008 

registreret markfirben. 

 

Ovenstående oplysninger om Natura2000 samt bilag IV-arter er hentet fra Danmarks 

Miljøportals Arealinformation, den 09. marts 2021. 

 

Lejre Kommune vurderer på denne baggrund, at det konkrete projekt hverken i sig selv, 

eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller 

ødelægge bilag IV-plantearter. 

 

Forhold til beskyttet natur 
Minirenseanlægget vil ikke blive etableret i område, der er registreret som beskyttet natur, 

iht. § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Lov nr. 240 af 13. marts 2019.  

 

Umiddelbart nedstrøms hvor det rensede spildevand vil blive udledt, gennemløber 

Helligrenden et område der er registreret som beskyttet mose.  

 

I forhold til den spildevandsudledning, som der hidtil må antages at have været fra 

ejendommen – i form af en bundfældningstank med direkte udledning – så er der i dette 

projekt tale om en forbedring af ejendommens spildevandsrensning.  

 

Det forventes derfor, at kvaliteten af det udledte spildevand – selv med en forøgelse af den 

udledte vandmængde svarende til de ekstra 6 lejligheder i den gamle staldbygning – vil 

være forbedret i forhold til den, som hidtil må siges at have været fra ejendommen. Se også 

næste afsnit. 
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På denne baggrund vurderes den fremtidige spildevandsudledning fra ejendommen således 

ikke at være i strid med § 3 i Naturbeskyttelsesloven, da den ikke vil forårsage negative 

påvirkninger af tilstanden i den beskyttede mose, såvel som i Helligrenden i øvrigt. 

 

Forhold til miljømål 
I henhold til § 8 stk. 2 og 3 i Indsatsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 

2019, skal Lejre Kommune ved meddelelse af denne tilladelse kunne redegøre for, at 

tilladelsen dels ikke vil indebære en forringelse af recipienternes miljømål i medfør af 

vandområdeplanerne, dels ikke vil hindre en fremtidig opfyldelse af miljømålene.  

 

I nedenstående tabel 1 er der taget udgangspunkt i de tal for afledt spildevand pr. PE samt 

stofmængder i spildevand, som fremgår af tabel 1 i bilag 6 til Lejre Kommunes gældende 

spildevandsplan (Spildevandsplan 2016-2023). Klik her for at åbne spildevandsplanen.  

 

Desuden er der regnet med, at en bundfældningstank alene renser for 30 % organisk stof 

samt 10 % kvælstof og fosfor. Jf. side 106 i Miljøstyrelsens vejledning til 

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 28, juni 2018. Klik her for at åbne vejledningen. 

 

Og endelig er der - for den fremtidige udledte mængde - taget udgangspunkt i, at det nye 

minirenseanlæg akkurat overholder gældende rensekrav (se vilkår 12), og dermed udleder 

følgende stofkoncentrationer: COD: 75 mg/L, kvælstof: 5 mg/L og fosfor: 1,5 mg/L. 

 

Parameter Hidtidig udledt mængde 

(5 PE) 

Fremtidig udledt mængde 

(40 PE) 

Spildevand 275 m3/år 2.200 m3/år 

Organisk stof (COD) 7.315 kg/år 165 kg/år 

Kvælstof (total-N) 2.079 kg/år 11 kg/år 

Fosfor (total-P) 248 kg/år 3 kg/år 

Tabel 1. De hidtidige samt de fremtidige udledte mængder af spildevand samt stof fra ejendommen 

Brobjergvej 21 til Helligrenden. Der er taget udgangspunkt i, at ejendommen hidtil kun har haft en 

bundfældningstank med udledning til drænledning + Helligrenden. Fremover vil ejendommen have et 

minirenseanlæg. 

 

Som det ses i tabellen, så vil minirenseanlægget reducere de årligt udledte stofmængder fra 

ejendommen og til Helligrenden betragteligt, selvom den udledte spildevandsmængde 

http://www.lejre.dk/media/yvoju1gu/spildevandsplanen-2016-2023.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-38-2.pdf
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forøges fra 5 til 40 PE. Konkret vil de udledte stofmængder fra ejendommen blive reduceret 

med mellem 97 og 99 %, i forhold til hvad der hidtil har været gældende. 

 

Da spildevandspåvirkningen af Helligrenden, såvel som nedstrøms recipienter, derved 

mindskes i forhold til hvad der hidtil har været gældende, vurderes tilladelsen ikke at være 

i strid med § 8 i Indsatsbekendtgørelsen. 

 

Forhold til fredninger samt beskyttede områder 
Minirenseanlægget vil ikke blive etableret i område omfattet af gældende fredning, 

herunder verserende fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab samt kultur.  

 

Nærmest beliggende fredning er ”Selsø-Lindholm Gods”, som blev vedtaget i 1969.  

Den korteste afstand fra hvor minirenseanlægget vil blive etableret, og til areal omfattet af 

fredningen, er ca. 125 meter, retning sydøst. Ca. 250 meter nedstrøms fra hvor det rensede 

spildevand vil blive udledt til Helligrenden, gennemløber denne imidlertid andet areal 

omfattet af fredningen.  

 

Det fremgår af fredningens formålsbestemmelse, at fredningen skal medvirke til 

 at de landskabelige og kulturhistoriske værdier, som knytter sig til godsets 

besiddelser, bevares for eftertiden 

 at væsentlige dele af godsets skovområder, samt enkelte andre arealer, åbnes for 

offentligheden. 

 

Det pågældende areal indgår i fredningens ”Område A” (Hovedgården Lindholm). For dette 

område fremgår det af fredningsbestemmelserne, at: 

 anvendelsen af det fredede areal må ikke ændres  

 der må ikke opføres byggeri eller andet anlæg på terræn  

 der må ikke må foretages varige ændringer på terræn, i form af beplantning, 

fældning, afgravning eller opfyldning. 

 der må ikke henlægges affald, foruden bionedbrydeligt affald som skal henlægges 

på dertil indrettede pladser 

 den forud for fredningen pågående grusgravning i området skal ophøre, og de 

berørte arealer retableres iht. indgået kontrakt herom 

 der fremover skal være offentlig adgang til området ad visse veje 
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 fredningsnævnet skal godkende alle nye husbyggerier indenfor fredningen, inden 

disse påbegyndes 

 

Klik her for at åbne fredningsbestemmelsen. 

 

Der ses pr. 16. marts 2021 ikke at være fremsat forslag til yderligere fredninger i området. 

Selve minirenseanlægget med udløb, vil som nævnt blive placeret udenfor fredningen, og vil 

således ikke være i konflikt med denne. Den eneste måde, hvorpå minirenseanlægget vil 

kunne siges at påvirke fredningen, er ved dets udledning af renset spildevand til 

Helligrenden, som nedstrøms leder det igennem fredningen.  

Dette henhører dog ikke umiddelbart under fredningsbestemmelserne som ovenfor oplistet.  

 
Minirenseanlægget vil akkurat blive etableret udenfor Skovbyggelinjen, jf. § 17 i 

Naturbeskyttelsesloven. Minirenseanlæggets placering ses derudover ikke at ligge indenfor 

øvrige gældende bygge- eller beskyttelseslinjer. Dette omfatter strande og kyster (§ 15), 

søer og åer (§ 16), fortidsminder (§ 18) samt kirker (§ 19). 

 

På baggrund af ovenstående vurderes minirenseanlægget således ikke at være i konflikt 

med hverken gældende fredninger, verserende fredningsforslag, eller gældende bygge-

/beskyttelseslinjer. 

 

Sammenfattende afgørelse 
På baggrund af ovenstående, så meddeler Lejre Kommune hermed tilladelse til det 

biologiske minirenseanlæg (40 PE SOP) på ejendommen Brobjergvej 21, 4060 Kirke Såby, på 

de i tilladelsen stillede vilkår. 

 

Klagevejledning 
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (i det følgende benævnt MFKN), 

jf. kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra når tilladelsen er offentligt 

annonceret på kommunens hjemmeside.  

Tilladelsen vil blive annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside, www.lejre.dk, i rubrikken 

”Høringer, afgørelser og udbud”, den 17. marts 2021. 

 

https://www2.blst.dk/nfr/05077.00.pdf
http://www.lejre.dk/
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Hvem kan klage? 

Følgende personer/grupper er klageberettigede: 

1. Ansøger/adressaten for afgørelsen 

2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

3. Offentlige myndigheder 

4. Foreninger eller organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 

5. Foreninger eller organisationer, som har en væsentlig interesse i sagens udfald 

6. Privatpersoner, som har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 

For grupperne 4.-6. kan MFKN dog kræve dokumentation for klageberettigelse. Nævnet kan 

afvise en klage, hvis de vurderer at klager ikke har en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald. 

 
Sådan klager du 

Klagen skal indgives skriftligt via Klageportalen, som du finder et link til på Nævnenes Hus’ 

hjemmeside, www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med dit Nem-ID. Har du et 

login til Miljøportalen, så kan dette også bruges. Inde på Klageportalen følger du 

anvisningerne for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Din klage skal være indgivet senest den 14. april 2021, klokken 23:59. 

 

Klagen vil i første omgang blive sendt til den myndighed, som har meddelt tilladelsen. 

Myndigheden sender herefter klagen videre til MFKN, ledsaget af sine eventuelle 

bemærkninger til klagen. 

 

En indsendt klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre MFKN 

bestemmer andet. Tilladelsen kan således udnyttes, så snart den er meddelt, dog for 

ansøgers egen regning og risiko. 

 
Klagegebyr 

Du skal betale et klagegebyr til MFKN, hvis du vil klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse 

fremgår af Klageportalen, samt af MFKN’s hjemmeside. 

Du betaler klagegebyret med kreditkort. Virksomheder og organisationer kan derudover 

bestille en faktura på klagegebyret. Betaling af klagegebyr, såvel som bestilling af faktura, 

foregår i Klageportalen når du indgiver din klage. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Bemærk, at din klage kun betragtes som indgivet rettidigt, hvis du enten har betalt 

klagegebyret, eller bestilt en faktura, senest ved klagefristens udløb. MFKN vil først sætte 

din klage i kø til behandling, når de har modtaget klagegebyret fra dig. 

 

Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.  

 

Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen 

MFKN skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via Klageportalen, 

medmindre den pågældende klager er fritaget for at bruge Klageportalen. 

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en skriftlig, 

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

 

Myndigheden videresender herefter din anmodning til MFKN, der træffer afgørelse om 

hvorvidt de kan imødekomme anmodningen. 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Jonas David Larsen 
Spildevandsmedarbejder 
 

 

 

Bilag 
Bilag 1 Projekttegning over det nye minirenseanlæg, vedlagt ansøgning af 20. 

februar 2021 
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Kopi af tilladelsen er sendt til følgende 
Aut. kloakmester Søren Grøn & Søn, v. Christian Grøn, groen@kgos.dk  

Arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS, aw@saabye-partners.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, lejre@dn.dk samt dn@dn.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, lejre@dof.dk samt natur@dof.dk  

Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk  

 

 

 

mailto:groen@kgos.dk
mailto:aw@saabye-partners.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:lejre@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:lejre@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kontor@botaniskforening.dk
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Færdigmelding 
 

Etablering af 40 PE SOP biologisk minirenseanlæg til husspildevand 

på ejendommen 

Brobjergvej 21, 4060 Kirke Såby. Matrikel 1g, Abbetved By, Kirke Såby 

 

Det bekræftes hermed, at ovenstående arbejde er afsluttet. 

 

Følgende autoriserede kloakmester har udført arbejdet: 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Returneres til Lejre Kommune på mail: ctm@lejre.dk.  

Husk at vedlægge en opdateret, målfast kloaktegning over det udførte arbejde, 
hvis der er sket ændringer i projektet i forhold til ansøgt.

Dato, kloakmesterens underskrift samt firmastempel

mailto:ctm@lejre.dk
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